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SECCIÓ TERRITORIAL DE 

Núm. d’acta: 09/2013 Hora d’inici: 20.30 h Data: 16/11/2013 

 
Assistents: 

 Jordi Jové  Montse Inglés     
 Toni Maya  Fran Cobos     
 Eva Hernando Cristina Bofarull     
 

Ordre del dia 
1. Renovació membres 2013. 
2. Mitja Marató de Tarragona. 

 
 
1. Renovació membres 2013 

La resolució de la Junta de Govern del passat dimecres 13 de novembre on es determinen 
els membres que formaran part de la Secció Territorial de Tarragona a partir d'aquest 
moment: 

Tenen continuïtat:  

• Eva Hernando 
• Cristina Bofarull 
• Jordi Jové 
• Antonio Maria Maya 

S'incorpora de nou Francisco Cobos. A la reunió presentem a en Fran com a nou membre. 

• Coordinadora: Eva Hernando 
• Cocoordinador: Antonio Maya 

Respecte de la distribució de tasques: 

• Esdeveniments esportius: Antonio Maya 
• Formació i propostes de descompte per a col·legiats: Jordi Jové 
• Gestió del correu de la Secció Territorial: Fran Cobos 

 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   
   

 
2. Mitja Marató de Tarragona 

El 24 de novembre tindrà lloc la 22a Mitja Marató de Tarragona, i com cada any la Secció 
de Tarragona del CFC hi col·laborarà oferint serveis de massatges i d’estiraments el dia de 
la cursa a tots aquells corredors que ho necessitin. Com a novetat d’enguany, 



 
ACTA DE REUNIÓ 

RE 5.5/01-05
02/12/08 Versió 0 

Pàgina 2 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

l’organització ha fet coincidir la Mitja Marató amb la Cursa dels 10 km, amb la qual cosa 
s’espera que l’augment en la demanda dels nostres serveis sigui més elevada, atès que 
entre totes dues curses hi ha prop de 3.000 inscrits. Per aquest motiu, el nostre contacte 
amb l’organització, la senyora Roser Barberà, ens va comunicar que per tal de cobrir la 
possible gran demanda que s’esperava, va contactar amb la Facultat de Fisioteràpia de la 
URV per tal de que estudiants del Grau de Fisioteràpia vinguessin a col·laborar, i que la 
resposta va ser molt bona, ja que un total de 32 estudiants van respondre que volien 
participar, però per motius d’espai, s’havia vist obligada a agafar-ne només 12.  
 
En total, d’aquesta manera, a banda dels 12 estudiants, serem 5 fisioterapeutes autònoms 
i 3 membres de la Secció. L’horari dels serveis està previst que sigui de 10.30 h a 14.30 
hores, i el lloc, el pavelló poliesportiu del Serrallo, a Tarragona. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
Precs i preguntes 
 

 
Lectura i aprovació de l’acta 
Es realitza la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
Data propera reunió 
16-12-2013 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Cristina Bofarull despeses 19/11/2013  
Eva Hernando despeses 19/11/2013  
Jordi Jové despeses 19/11/2013  
Toni Maya despeses 19/11/2013  
Fran Cobos despeses 19/11/2013  

 
VP Coordinador/a:      Eva Hernando          
VP Cocoordinador/a:  Toni Maya 


